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 «مدتی این "مثنوی" تأخیر شد»

 جواب نوشتۀ جناب "محمد ولی آریا"

  )قسمت اول(

      

د، الدین محم   ار نیفتاده اند. از جمله همین مصراع خداوندگار بلخ، موالنا جاللسخنان بزرگان بعضاً حتی تا روزگار ما از اعتب

 حضرت مولوی رومی، که تبرکاً عنوانش قرار دادم. موالنا هشت صد سال پیش فرمود:

 أخیر شدــــن مثنوی تـمدتــی ای

 تا خون شیر شد 1مهلتی بایست

 مینامم، تا:"مثنوی" ، مجازاً را نوشتۀ حاضر

بیرون "خون" از "شیر" توجیه کنم، البته نه بدین خاطر، که "مولوی رومی" ک طرف تأخیر در جواب را از زبان ــ از ی

 بنشیند."جوش" از "آریا" جناب  "جانی  قهر و ه  " ، بلکه برای این، که دیگ  بجهد

 "خطاب به دختر افغان"معنون به  "معروفی"اعتباری قائل شده باشم، که نوشتۀ قبلی "آریا" ــ و از طرف دگر بر فرمودۀ آقای 

ند. مگر نادیده گذاشتن یک نکتۀ جالب، ه اخواند"مثنوی"  ــین" "سه غ   ــ که جمعاً شود "غیظ و غضب و غبطه" را از روی

 ست، کبیره و سخت عظیم: گناهی

، بر جناب "معروفی"وقوف  از ناحیۀ قلم بیوارده"  بلی ۀ"نسبت "افغان جرمن آنالین" چند نفر از صالحیتداران و عزیزان  

و قیس جان کبیر" انجنیر "خود را در دریچۀ نظرخواهی آنجا گذاشتند؛ از قبیل  همنوائی ی وهای همدل، پیام"محمد ولی آریا"

ً دیدیم، که جناب "سید عبدهللا کاظم".  و محترم، و داکتر صاحب بیحد گرامی"نبیل جان عزیزی"  یکایک  "ولی آریا"و بعدا

ایشان نسبت به ی" همدل"قرار داده و از و نوازش لطف تورد را با مهر و محبت و تفقد زائدالوصف و دلجویانه، م  " همدردان"

 ، ابراز قدردانی فرمود!!!ُکبرا" مصیبت"همان 

                                                             

است. اگر معنای دقیق این کلمه را بخواهید، همین است. در  "ضرور بود"یا  "الزم بود"و در معنای  "بایستن"ماضی مطلق از  "بایست"ــ  ۱

استعمال میکنند. لطفاً در زمینه به مقالۀ راقم زیر  "باید"در معنای و به غلط را معمواْل  "بایست"کلمۀ  ،قلم نویسندگان افغان دروزگار ما و ر

 مراجعه فرمائید:، "آریانا افغانستان آنالین" بسایت  و لنک ذیل
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خود، نوشتۀ مرا از سر غیظ و شاید هم از روی تحقیر و "یک توضیح مختصر"  ضمن مقالۀ "ولی محمد آریا" گفتم، که آقای 

 خوانده اند. بیائید، که بحث را از همین نکته آغاز کنیم:"مثنوی" خر، تمس

به نظر است. "بد و زشت و پلید و ناپسند" گویا یک چیز "مثنوی" میرساند، که از نظر ایشان، "آریا" فحوای کالم آقای 

 "شعر دری"یشان منظری از جهان اگر اقرار داده اند.  "اوسانۀ سرمنگسک"را ُمعادل  "مثنوی"کلمۀ  "آریا"میرسد، که جناب 

قافیه آزاد است، پس "مثنوی" و رائجترین نوع و قالب شعر است. چون در  ترین مرغوب ،"مثنوی"میداشتند، میدانستند، که 

عرفانی می و ک  و لطائف ح  رزمی و بزمی ل برای شرح داستانهای مطو  ا دارد و میتواند، شعر خود رو ُگشاده شاعر دست باز 

دم شعر دری نظری بیندازیم، میتوانیم بگوئیم، که در حدود نصف ار بزرگان متق  انتخاب کند. اگر به آثو ... اندرز د و پنو 

ست، مثل  "مثنوی"دارد. درین میان مگر شاعرانی را میتوان یافت، که تمام اشعار ایشان  "مثنوی"اشعار هر شاعر هیئت 

نسروده اند، مانند  "مثنوی"را نیز مییابیم، که هیچ  رماش و انگشتدود و معبعض شاعران بسیار کم  و یا"فردوسی توسی" 

جد ی و التفات نظر  ،"مثنوی"متباقی شعراء غالباً به . ، که تنها به غزل بسنده کردحافظ شیرازی" ،محمدالدین  خواجه شمس"

 سروده اند:مثنوی" دارند و قسمت معتنابه  اشعار خود را در کسوت "

است ــ وقف سرودن "شست هزار بیت" تمام اشعار شاهنامۀ معظم خود را ــ که حاوی اسم فردوسی توسی" قلــ "حکیم ابوا

 ساخته است."مثنوی" 

 سروده شده است"مثنوی" در قالب فریدالدین عطار نیشاپوری"  شیخ" اکثریت مطلق آثار هفده گانۀ شعری   ــ 

 دارد"مثنوی" قالب زنوی" "حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم، سنائی غاشعار  ــ بسا

"دیوان کبیر" و "غزلیات شمس تبریزی" دو دیوان دارد؛ یکی دیوان غزلی ات، که به نام الدین محمد بلخی"  ــ "موالنا جالل

یاد میشود « مثنوی معنوی» یا« مثنوی شریف»و به نام است سروده شده "مثنوی" مسما میباشد. و دیگر دیوانی، که در قالب 

 شروع میگردد."بشنو از نی چون حکایت میکند     وز جدائیها شکایت میکند" ی اندازه مشهور و با بیت ب

 سروده شده است."مثنوی" در هیئت سعدی شیرازی" الدین  صلحمُ شیخ " حضرت"  "بوستانــ تمام 

 انشاد شده است"مثنوی" تقریباً همه در قالب "نظامی گنجه ئی" ــ اشعار آبدار 

نام داد،  هفت اورنگ" ی  "مثنو خود را، طور شعری   کتاب ق  یک عالوه از منظومات، ، "هروی دالرحمان جامینورالدین عب" ــ

 ست. "مثنوی" که همه در کسوت

 سروده شده است. "مثنوی"ــ قسمت معتنابه  اشعار حضرت بیدل در قالب 

 خود ما:روزگار و در 
 انشاد گردیده است"مثنوی"، ، در حلیۀ هللا خلیلی" لخلیاستاد کابلزاد زمانه، "استاد ــ حدود نصف اشعار 

 بر تن داردرا "مثنوی"  حلیۀ، "محمد تقی بهار"نصف اشعار استاد ملک الشعراء بیشتر از ــ 

  سروده شده است "مثنوی"در قالب  مه اقبال الهوری""عال  ــ بیشترین اشعار 

 سروده شده است "مثنوی"الب ، در ق"محمد نسیم اسیر"ــ نصف اشعار استاد ملک الشعراء 

 دارد "مثنوی"، قالب هللا ناظم باختری" "الحاج خلیل، پرست و افغانستان ــ نصف اشعار آبدار شاعر دلسوخته

و  "تخطئه و بدخواهی هدفبه و سوء  تنی   بهغضب و ید و نوشته ای را از روی خشم و حاال اگر کسی بیا و قس علی هذا!!!

 بنامد، چه قضاوتی را در مورد این شخص میتوان کرد؟؟؟ "مثنوی"، "نکوهش و تذمیم

 دارد؛ دیگران قضاوت دیگر بکنند!!!"فهم و توان تُنُک شعری و ادبی" من میگویم، که او 

ولی بسیار  شتابان،وقت گرانبار و ، چیزی باقی نمانده است از عمر بالخاصه حاال، کههیچ نمیخواستم با کسی درگیر شوم و 

ماالمال است از نکاتی، که باید  قفس سینه های بیمورد بکنم."بگومگو"ود را صرف به اصطالح ایرانیان خمحدود تنگ و 
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در آنجا النه کرده است. "بیدردان" ؛ دردهائی، که به خاطر قلب شکیبایمد از دردهای متراکم گردد و ناله ای ببارروی کاغذ 

ا گفته اند، که   این نوشته خود به خود آشکاره خواهد گشت.تمام طیف ی من، از خالل . دلیل جوابگوئ"آمده را ردی نیست"ام 

را دریابیم، راه دیگری نمیماند، به جز این، که برویم و نوشتۀ "آریا" عصبانی ت جناب "نادلیل"  و دلیل"  "بیاگر بخواهیم دلیل  

جی کنیم و پس از آن به داوری بگذریم، که  چه خواند و چه برداشت "آریا" ت و آقای چه نوش"معروفی" قبلی این قلم را حال 

ا پیش از آندر همان نوشته چه گفته است"معروفی" کرد؟؟؟ ببینید، که   :، ام 

 "خطاب به دختران افغان"زیر عنوان  "محمد ولی آریا"مقالۀ جناب "ثبت اول" بحث میگویم، که مورد استناد من،  از همین بدو  

 " است!!! بدین قرار:فغان جرمن آنالین"ادر پورتال  ۲۰۲۰اول جنوری  در صفحۀ

 
 

خورد و در صفحات دیگر آن پورتال، جامه بدل "افغان جرمنانه" مستانه و "لوت"  این مقاله مگر در روزهای بعدی چندین 

 !!!کرده رفت

فی   منظومۀ "ولی آریا" داخل چوکات آقای "نیم جملۀ" به رؤیت چند "معروفی"  ــ و به افغان"  "خطاب به دختردر مورد معر 

 کم چه بود؟؟؟کمی صادر کرد؛ و آن حُ حُ  "خطاب به دختران افغان" ــزعم خودشان 

 :"آریا"نتیجه گرفت، که آقای "آریا" آقای  "نیم جملۀ"وی محض با بررسی همین چند 

 مایۀ تُنُک دارند"ساحۀ شعر" ــ در 

 ایشان نیز تُنُک است"توان ادبی" ــ و 

 شان گشته است:برافروختگی جنابغضب و تشریح و تحلیل همین دو نکته، که باعث غیظ و خوب حاال بپردازم به 

، "نویسندگان افغان" به صورت خاص  و "نویسندگان" به صورت عام  و "ابنای زمان" ــ اوالً میپرسم، که آیا  به صورت اخص 

 ست!!! عاً منفیقرار دارند؟؟؟ من میگویم، که جواب قط"شعر و ادب" همه در یک سطح فهم از 

و  عیبی نیست، که بهقطعاً  "شعر و ادب"،در ساحۀ "نداشتن توان و مایۀ کافی" یا "داشتن توان و مایۀ تُنُک" ــ از طرف دیگر 

"شوکت و شکوه و نام و نشان و و  لطمه بزندیا نویسنده ای و یا عالم و سیاستمداری کسی  و کرامت  ت شخصی ت و حیثی  بر 

 را لگدکوب کند.او  "آبرو و وقار

و  "افغان" چهاکثریت مطلق نویسندگان دری نویس ــ  "مایۀ ادبی" و اگر نمیدانیم، چه خوب است بدانیم، که  چنان، که میدانیم،

به میان آید، این میزان  "فهم شعری"و اگر موضوع است. و نازل و در سطح بسیار پائین و ناچیز ک نُ ــ بسیار تُ  "ایرانی" چه

 و اگر چنین نمیبود، اینقدر اشتباهات امالئی و انشائی در نوشته هایشان دیده نمیشدبه مراتب پائین تر از آن میخزد!!! و نصاب 

 !!!نقل نمیکردندو مخدوش و مصدوم زخمی ش و زده و و اشعار بزرگان را اینطور مشو  
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است، دران صورت، حق حد   صفر"  در"ا ی"صفر" ، "شعر و ادب"اگر میگفتم، که توان و مایۀ جنابشان در عرصۀ البته 

 بفرمایند."نگین نگین" زمان و زمین را  زمین را بر فرق آسمان؛ و که کاسه را بر سر کوزه بکوبند و داشتند،

ــ ایشان بدین نتیجه رسیده بودم و دار"  "یک جملۀ کشالهــ و در واقع  «چند نیم جملۀ مختصر»من تنها با بررسی همان ــ 

 (۲۰۲۰جنوری  ۴)مؤرخ "یک توضیح مختصر"را زیر عنوان آریا" محمد ولی "نوشتۀ اعتراضیه و احتجاجیۀ آقای اینک، که 

ً نیز  خاص  به بررسی میگیرم، میبینم، که در قضاوت اولی خود اشتباه نکرده ام. درین مورد  ، سخن به ا شباع و ا کثار بعدا

 !!!به بی نه""بی نه ، ؛ یعنی به اصطالح عوام   کابلیخواهم گفت

میتواند  گنجانیده شده اند،"یک جملۀ کشال" ــ که در واره"  "جملهــ و به اصطالح ایرانیان "جملۀ مختصر جانبی"چرا چند  و

کسی را به دست بدهند؟؟؟ این نکته را بار دگر و با الفاظ دیگر افاده میکنم، تا مقصود و منظور و  "فهم شعری و ادبی"  عیار  

 ، گردد:"آریا"جناب محترم  بالخاصهخاطر عزیزان خواننده، "ذهن نشین" م و م رام ُمراد

میپردازند. این جملۀ  "گویا سراینده اش"از داخل چوکات فقط با یک جملۀ طوالنی، به معرفی آن منظومه و "آریا" جناب 

یا "نیم جمله" چند دانه "آریا"  . بلی جناب"جمالت رلتیف"و به حساب زبانهای فرنگی، "نیم جمله" طویل متشکل است از چند 

آن معلوم بتدا و خبر" "مُ گنجانیده است، که سر و آخر و به اصطالح قدیم  "جملۀ شش متره"را در چوکات یک "جملۀ رلتیف" 

ک"  هوشنیست. یعنی اگر کدام آدم " ل "معروفی" ی رقم حواس" "پریشانو پ ر  را بخواند، "شش گزه" بیاید و این جملۀ مطو 

 م میشود. یعنی چه؟؟؟گُ  از پیششجمله و خبر"   "مبتدا

به میدان انداختن چنین یک جملۀ تألیف و و  ترسیم و تدوین !!!رفته استاز یادش "مبتدا" که جمله میرسد،  "خبر" یعنی وقتی به 

 دور است. بگذریم، ازین، که:"فصاحت انشائی و ادبی" ، از "بی سر و بی پای"

 ها، مخدوش میباشد ملهــ ارتباط منطقی بین نیم ج

 ، باهم سر نمیخورند"عبارات"ترکیب منطقی لغات و ــ و دو نیم جملۀ آخرین اصالً از نگاه 

 قطعاً غلط است"مسؤلیت" و "اندیشمند" ــ و امالی دو لغت 

 ب قطعاً ُمراعات نشده استــ و پیوسته نویسی کلمات مرک  

بر درد گران و آمال و تمناهای دوردست...."  و "همچنان مطلع و آگاهارت در عب"آگاه" بعد از کلمۀ "واو عطف" ــ و آوردن 

 قلمداد کرد!!!"اغالط تایپی" کامالً اضافی و غلط است؛ شاید بتوان آن را در زمرۀ 

شک کردم. "محمد ولی آریا" جناب "فهم ادبی" خواندم و از همین سبب، بر "بی نور و بی نمک" از همین سبب این جمله را 

 نکتۀ دیگر:ولی 

ی و بر هیچ کس کسهیچ نکتۀ دیگر اینست، که ایشان یک شعر بسیار فخیم را به کسی نسبت میدهند، که سابقۀ شعرگوئی او به 

 میپرسم:"آریا" ، قطعاً خبر ندارد. از جناب "نورزائی"خانم  "شعرگوئی" ، که از "آریا"معلوم نیست؛ به شمول خود آقای 

را میخوانید ولی نمیدانید، که غزلها "حضرت عبدالقادر بیدل" و یا یک غزل "حافظ شیراز"  فرض میکنیم، که شما یک غزل

، فردی "فالن کس"است و مرادش از  است. حاال اگر کسی بیاید و بگوید، که این دو غزل از فالن کس "حافظ و بیدل"از 

 ،آریا"محمد ولی " محترم جناب ،است. قضاوت شما شعری را ندیده و نشنیدهالناس،  من و احدٌ بشر بنی   ، باشد، که از طبعش

 مجس م میسازم:نزد خود من دو حالت را به صورت تخیُّلی  ای آن شخص چطور خواهد بود؟؟؟ورد ادع  در م  

ی میپردازید و میگوئید، که هیچ امکان ندارد، مدع  سخن ، که دارید، فوراً به تردید یسرشار "فهم شعری" ــ یا این، که شما با 

 که آن کس این غزلهای شاهوار را سروده بتواند!!!

و به ، "شاعران و ناشاعران" و"نامداران و بینامام"  و"بزرگان و کوچکان" نیستید و اشعار "شعرفهم" ــ و یا این، که شما هیچ 

را قبول میکنید و ی برای شما عین ارزش را دارند. در آن صورت، سخن آن مدع   ه و پُندانه" بن"پُ طالح آن مثل معروف، اص

 است!!!"ناشاعر" بی نام و گویا "شاعر" آن  "مال" باور میکنید، که این دو غزل به اصطالح ایرانیان 



  
 

 

 5از 5

 "ناشاعر"است. و وقتی  ات"م"بامعلوو  آگاه"و " "باشعور"اصالً در معنای  "شاعر"جهت معلومات خوانندۀ عزیز مینگارم، که 

، نمیشدنون و اسرار و اطوار ادبی، آگاه تمام فُ  قدیم چنان بود، که تا کسی برداریم. در  را در نظر"شاعر" گوئیم، نقطۀ مقابل 

کسی، که  شعر میگوید و هره است، هرکس گشت "مالخور"مگر، که همه چیز  نمیگذاشت. در زمانۀ ما "شاعر"نام خود را 

!!! درین میپندارد "انجنیر"هم خود را  ستری"م   "شاگرد  ؛ همان قسمی، که مینامد "آهنگر"، خود را "بینی خود را سیاه کرد"

و تفصیل به ا شباع بسیار زیاد و  ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال خود ما، در م ضمن مقاالت سابقه ا زمینۀ خاص  

ات بخواهد، خواندن م همه در اختیار خواهندگان قرار دارند. اگر کسی واقعاً ازین دست معلومبردربر سخن گفته ام. آرشیفهای

 این مقاالت را برایش سفارش میکنم.

 استنتاج:
شما بر این، که قبول کرده اید، آن شعر " "عجوالنۀ جناب شما و از روی صدور حکم "کشدار"همان یک جملۀ  به رؤیت

"توان تُنُک ادبی" و "مایۀ تُنُک شعری" شما شک کردم و از "فهم شعری و ادبی"  بر ،بوده است"کبرا نورزائی" شاهوار از 

. تمام داستان همین است و درین صحنۀ تمثیل، خواندم "بی نور و بی نمک"شمار را  "غیر فصیح"و آن جملۀ  شما سخن گفتم

 هانت آمیزی هم نداشته ام.هیچ هدف ناصواب و ناشایسته و ا  

ه  ن و مقالۀ عمدی   با پیش کشیدن مگر شما  هرچه از دهان مبارکتان برآمده  ،ح مختصر""یک توضیاهانتگر تان زیر عنوان ُمو 

مرا  ست، "معروفی" شخص اسر بدگوئی و استهزاء و استحقار  رکه س، "احتجاجیۀ شما"کرده اید. مقالۀ "معروفی" است، نثار 

جی نمایم. اگر شمار  ب  مجبور کرد، تا دست به استدالل ب    ،آریا"د ولی محم"، آقای م و مراتب را نقطه به نقطه و نکته به نکته حال 

 قادر هستید این همه استدالل را رد  کنید، بفرمائید:

 دا گز او دا میدان!!!

را بیرون خواهم  آن نوشته و بسا نکات ضعف مکث خواهم کرد دوم جناب شمابعدی بر موضوعات دیگر نوشتۀ  هایدر قسمت

 نگوئید، که:نیائید و امید است،  کشید.

 «م!!!ُمشتی زدم و در لگدی گرفتار آمد»

 

 (۲۰۲۰جنوری  ۹)همبورگ ــ 
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